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Um Olhar sobre a ciência... 

“The health effects of income inequality: averages and disparities” 

No passado dia 13 de Março foi apresentado em modo de Journal 

Club o artigo “The health effects of income inequality: averages 

and disparities” publicado em 2016, na Annual Review of Public 

Health, por Beth Truesdale e Christopher Jencks, ambos da 

Universidade de Harvard. Esta apresentação foi integrada no 

âmbito do módulo formativo “Investigação em Saúde Pública” do 

programa de formação pós graduada para Médicos Internos do 

Ano Comum da Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental. 

Apesar de ser um tema de elevada complexidade, este é um excelente artigo de resumo descrevendo 

o que vai para além do frequente descrito impacto dos índices socioeconómicos na saúde. De facto, 

este artigo aborda os efeitos das desigualdades de rendimento de uma população na saúde da 

mesma. 

É bastante difícil estudar estes efeitos a longo prazo. Para além disso, podem ser considerados quer 

efeitos diretos (i.e. alterações de rendimento nos indivíduos) quer efeitos indiretos (i.e. alterações na 

sociedade). Dentro destes existem ainda diferentes efeitos, sendo os mais frequentes os efeitos de 

concavidade e de slope, respetivamente. 

Poucos artigos estudaram os efeitos das desigualdades na saúde (e.g. em países como Estados 

Unidos, Reino Unido e Finlândia). É apresentado que as disparidades têm um maior efeito na 

mortalidade em indivíduos do sexo masculino, mais jovens e em causas evitáveis. Também é 

acrescentado que deve ser contabilizado um efeito desfasado, podendo o efeito das desigualdades 

levar a alterações entre meses a várias dezenas de anos. 

Trata-se de um artigo de fácil leitura e que sintetiza bastante bem, e com figuras bastante 

esclarecedoras, um tema complexo com interesse principal a nível das políticas de saúde. 

João Vasco Santos, Médico Interno do Ano Comum  

 


